
 



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність 

Ознайомлення із текстом дисертації, автореферату, змістом публікацій 

Н. В. Тягло дає змогу констатувати, що  дисертанткою на достатньому 

науковому рівні обґрунтовано вибір теми,  досить коректно визначено об’єкт і 

предмет дослідження, сформульовано мету. Відповідно до проблеми, об’єкта, 

предмета, мети логічно сформульовано основні завдання та обрано доцільні 

методи дослідження. 

Достатньо високий ступінь обґрунтованості та достовірності результатів 

дослідження Н. В. Тягло забезпечується адекватною й оптимальною 

дослідницькою методологією, системним аналізом теоретичного матеріалу; 

потужною експериментальною базою, яку забезпечили 4 обласні заклади 

післядипломної педагогічної освіти; комплексним застосуванням 

теоретичних, емпіричних і статистичних методів дослідження; 

представницькою джерельною базою, що включає законодавчі, нормативно-

методичні документи в галузі освіти, монографії, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників (нараховує 200 видань); можливістю відтворення 

педагогічного досвіду у вітчизняних закладах післядипломної освіти, про що 

свідчать довідки Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (довідка № 672 

від 11.12.2019); Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області (довідка № 01-08/962 від 26.12.2019); Комунального вищого 

навчального закладу «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради (довідка № 921 від 27.12.2019); 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 

освіти» Харківської обласної ради (довідка № 15 від 09.01.2020); а також у 

практичну діяльність департаменту освіти і науки Дніпровської обласної 

державної адміністрації (довідка № 7915/0/211-19 від 26.12.2019) щодо 

впровадження.  



Структура роботи відзначається логічною послідовністю, достатньою 

збалансованістю складників і підпорядкована реалізації мети і виконанню 

основних завдань дослідження. 

Відтак, у першому розділі – «Науково-теоретичні основи дослідження 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів» проаналізовано наукові підходи до розуміння 

сутності науково-дослідницької діяльності учнів (с. 23–49). Так, авторкою, 

дотримуючись логіки наукового дослідження, обґрунтовано доцільність і 

коректність використання терміна «науково-дослідницька діяльність» (с. 27); 

розкрито особливості дослідницької діяльності відповідно до рівнів та етапів 

вікового розвитку людини. Обґрунтовано, що дослідницька діяльність може та 

має здійснюватися учнями, у тому числі Малої академії наук, проте 

розгортання цієї діяльності потребує особливих умов (с. 37).  

Здійснений авторкою аналіз наукових джерел дав змогу визначити базові 

дослідницькі уміння школярів відповідно до кожної фази науково-

дослідницької діяльності (табл. 1.1) та схарактеризувати її особливості як 

предмету професійної діяльності вчителя. Це, по-перше, створило відповідне 

підґрунтя для встановлення вимог до вчителя, який працює з обдарованими та 

здібними дітьми, в цілому та його дослідницької компетентності зокрема, а 

також вимог до педагога, який організує дослідницьку діяльність учнів 

закладів загальної середньої освіти (с. 49–81). По-друге, сформулювало 

основні положення авторського розуміння сутності професійної готовності 

вчителя до організації науково-дослідницької діяльності учнів як «складного, 

системного особистісно-професійного утворення, що визначає здатність 

педагога організувати, активізувати, супроводжувати дослідницьку діяльність 

учнів з отримання нових наукових знань шляхом застосування ними методів 

наукового пізнання та інтегрує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

конструктивний і рефлексивний компоненти», окреслити її структуру та 

рольові характеристики (рис. 1.1. та 1.2.). 



На підставі результатів вивченого досвіду підготовки вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів (п. 1.3. с. 81-96) в роботі 

зроблено висновки про те, що, з одного боку, в зарубіжних країнах (Німеччина, 

Велика Британія, Фінляндія, Ізраїль, США, країни Азії, Російська Федерація, 

Республіка Білорусь) ця підготовка: 1) системна, послідовна та детермінована 

національними стандартами; 2) має формальну представленість у змісті; 

3) зорієнтована на активізацію науково-дослідницької діяльності педагогів. Із 

іншого боку, вітчизняний досвід післядипломної педагогічної освіти дає змогу 

констатувати про ситуативний, несистемний характер підготовки вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів, що проявляється в 

одиничних, фрагментарних формах роботи, які реалізуються переважно у 

межах діяльності регіональних Малих академій наук та спрямовані на участь 

завідувачів відділів, керівників наукових секцій (с. 100). 

Другий розділ «Науково-методичні засади підготовки вчителів у 

системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів» присвячений аналізу методологічних та методичних засад на 

яких, на думку авторки, має ґрунтуватися зазначена підготовка педагогів. На 

рівні загальнонаукової методології це – системний, синергетичний та 

інформаційний підходи; на рівні спеціально наукової методології – 

діяльнісний, особистісно-зорієнтований, середовищний, контекстний, 

андрагогічний та системно-динамічний. Зазначені методологічні підходи дали 

підстави для визначення основних принципів підготовки вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів та презентації авторської 

структурно-функціональної моделі цього процесу (рис. 2.1. с. 112), зміст якої 

ґрунтовно розкривається на с. 113–132. 

У роботі поетапно представлено й охарактеризовано зміст 

організаційно-педагогічних умов, реалізація яких забезпечує ефективність 

освітнього процесу в системі післядипломної освіти. По-перше, це оновлення 

змісту післядипломної педагогічної освіти (п. 2.2. с. 132-152), що передбачає: 

впровадження в курсовий період методів проблемного навчання, евристичних 



та дослідницьких методів, авторського спецкурсу з проблеми «Основи 

організації науково-дослідницької діяльності школярів» (с. 138) та тренінгу 

«Психолого-педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності 

школярів» (с. 147); у міжкурсовий період – серію постійнодіючих 

інформаційно-методичних, науково-методичних семінарів, семінарів-

практикумів, майстер-класів. По-друге, формування особистого досвіду 

науково-дослідницької діяльності вчителів (п. 2.3. с. 152-164) шляхом 

написання проєктної роботи як форми організації самостійної роботи слухачів 

курсів підвищення кваліфікації під керівництвом наукового керівника; 

вирішення різнорівневих дослідницьких завдань в індивідуальному та 

груповому форматі у цифрових та шкільних навчальних лабораторіях; 

проведення авторського тренінгу «Учитель як учений: працюємо над 

авторським науково-дослідницьким проєктом». По-третє, створення в закладі 

післядипломної педагогічної освіти збагаченого дослідницького середовища 

(п. 2.4 с. 164–173) на двох рівнях: 1) на рівні закладу післядипломної 

педагогічної освіти з метою підготовки вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів та 2) на рівні закладу освіти, в якому вчитель 

має взяти на себе роль одного з проєктувальників. На думку авторки, це може 

бути забезпечено такими формами освітньої діяльності, як науково-практичні 

конференції, форуми, конгреси, семінари-практикуми різних рівнів (обласні, 

всеукраїнські, міжнародні) (с. 172); екскурсійні та експедиційні виїзди 

учителів, що реалізують дослідницькі програми (с. 173). 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Експериментальне 

дослідження організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів» 

(с. 177–208) наведено результати пілотного дослідження (с. 177–183), 

розкрито організацію та хід педагогічного експерименту: схарактеризовано 

експериментальні (ЕГ1 – 27 осіб та ЕГ2 – 26 осіб) і контрольні (КГ1 – 24 осіб 

та КГ2 – 26 осіб) групи, методи діагностики; розкрито етапи 

експериментального дослідження та формувальні заходи (п. 3.1. с. 183–190). 



Поданий у п. 3.2 (с. 190–206) аналіз результатів педагогічного експерименту 

забезпечив формування повного уявлення про інструментарій («IBM SPSS 

Statistics 23», коефіцієнт кореляції Пірсона (r)) та процедури розрахунків. 

Наведені проміжні та кінцеві дані (таблиці 3.1, 3.2, 3.3; рис.3.5, 3.6, 3.7, 3.8; 

Додаток Р) наочно засвідчили ефективність запропонованих авторкою 

педагогічних заходів щодо формування готовності вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів в системі післядипломної освіти. 

У загальних висновках викладено основні результати дисертаційного 

дослідження.  

Список літератури складає 200 джерел.  

Додатки (А-С) включають таблиці з порівняльними даними, 

діагностичний інструментарій, програми авторських формувальних заходів, 

демонстраційний матеріал, дані діагностики, розрахунки, публікації автора, 

відомості про апробацію. 

3. Наукова новизна результатів дослідження 

Виконана робота дає вагомий приріст нових знань як на теоретичному, 

так і на прикладному рівнях модернізації підготовки вчителів у системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Поміж найсуттєвіших отриманих наукових результатів варто зазначити 

такі:  

по-перше, розкрито сутність і зміст готовності вчителя до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів; 

по-друге, визначено, обґрунтовано й апробовано організаційно-

педагогічні умови, що забезпечують успішність підготовки вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів; 

по-третє, створено навчально-методичне забезпечення процесу 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів. 

4. Значущість результатів дослідження для науки й практики та 

можливі шляхи їх використання 



Значення одержаних результатів для педагогічної науки визначається 

тим, що обґрунтовані в дослідженні положення та узагальнення можна 

використати:  

• у процесі розробки концепцій, законодавчих актів та нормативних 

документів з організації професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації вчителів;  

• при модернізації змісту професійної педагогічної освіти, розробці 

стандартів, освітніх програм, навчальних планів підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців галузі знань 01 «Освіта»;  

• у педагогічних, психолого-педагогічних, порівняльних, соціально-

філософських дослідженнях; 

• під час написання підручників, навчально-методичних посібників 

із методики вивчення предметів, педагогіки вищої школи, підвищення 

кваліфікації. 

5. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих 

працях 

Основні положення дисертації Н. В. Тягло достатньо повно висвітлені в 

15 наукових публікаціях автора, з яких 4 – статті в наукових фахових виданнях 

України (із них 3 входять до міжнародних наукометричних баз), 1 – стаття в 

зарубіжному науковому виданні, 9 – матеріали конференцій, 1 – навчально-

методичне видання. 

Теоретичні положення й основні результати дослідження обговорено на 

9 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів.  

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

чинними вимогами. Стиль викладу матеріалу, основних наукових положень, 

висновків і рекомендацій доступний для сприйняття. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням дисертації. 

7. Зауваження щодо змісту дисертації 



Загалом, позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 

дисертантом результатів, варто окреслити низку дискусійних положень і 

зауважень до змісту роботи. 

1. У п. 1.2 дисертаційного дослідження авторкою здійснений аналіз 

сутності готовності учителів до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, виокремлені її чотири компоненти: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, конструктивний та рефлексивний, які визначаються 

професійними цінностями, знаннями та вміннями педагогів. На наш погляд, 

було б доцільно обґрунтувати вибір критеріїв готовності учителів у контексті 

компетентнісного підходу в освіті. 

2. На нашу думку, більш коректним було б уживання дисертанткою в 

тексті дослідження  «визначено організаційно-педагогічні умови» замість 

«розроблено організаційно-педагогічні умови». 

3. Розглядаючи особливості сучасної вітчизняної та зарубіжної 

післядипломної освіти у контексті підготовки вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів, (п. 1.3) авторка, на жаль, не охопила увагою 

систему неформальної та інформальної освіти, які на сьогодні є невід’ємними 

складовими післядипломної педагогічної освіти. 

4. Серед дієвих засобів формування у вчителів особистого досвіду 

науково-дослідницької діяльності авторкою запропоновано використання 

цифрових лабораторій у межах курсів підвищення їх кваліфікації (с. 157-160). 

У той же час, на нашу думку, не у повній мірі розкрита методика (форми, 

методи, техніки) застосування цифрового вимірювального обладнання в 

освітньому процесі. 

8. Загальний висновок 

Зазначені зауваження та побажання суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку наукового дослідження. Вважаємо, що дисертація на тему 

«Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів» є завершеною самостійною науковою 



 


